
Algúns consellos para as

familias

CEIP CARLOS CASARES

ANIMACIÓN Á LECTURA



NON ENFRONTAR A LECTURA CON
OUTRAS ACTIVIDADES

A lectura é unha forma de medrar, de coñecerse
e de  descubrir outros mundos 

pero non a única. 
Non se debe contrapoñer o libro

 a outras actividades. 
A música, o cinema, a televisión,

e o deporte non son inimigos dos libros. 
Deben presentarse como posibilidades

complemetarias
que se enriquecen entre si. 

Cunha boa organización teremos tempo para
todo. Visitar librerias 

e acudir á biblioteca.

Visitar as librarías, as bibliotecas
 cos nosos fillos e fillas 
ou as seccións de libros

 nalgunha tenda
será unha maneira de fomentar 

o seu interese polos libros
 e a lectura.

 



CADA LECTOR/A É UN MUNDO. ALGÚNS/ALGUNHAS
NON PARAN ATA QUE REMATAN O LIBRO. A

ALGÚNS/ALGUNHAS GÚSTALLES RELER O MESMO
LIBRO, TÍTULOS DA MESMA COLECCIÓN OU DO
MESMO AUTOR/A MENTRES QUE OUTRAS/OS

BUSCAN NOVIDADES. TAMÉN EXISTEN OS/AS QUE
LEN SEMPRE AO DEITARSE, OU DESPOIS DE

COMER OU QUEN LE SO A FIN DE SEMANA. TRATA
DE COÑECER A MANEIRA DE LER DO TEU FILLO/A,

AS SÚAS PREFERENCIA, OS SEUS RITMOS E
AXÚDALLES A CONSOLIDAR O HÁBITO.

AVERIGUAR QUE TIPO DE
LECTOR É O TEU FILLO OU FILLA

UNHA PEQUENA 

BIBLIOTECA EN CASA
Ter en casa un lugar silencioso e

cómodo, con boa iluminación para
ler. Crear unha pequena bibioteca

en casa, ou polo menos, un lugar na
súa habitación donde ir gardando os
libros de lectura, as revistas que lle

gustan...



UN LIBRO PARA CADA LECTOR/A

Saber que temas lle interesan
 o noso fillo ou filla 

serviramos para poder orientar e 
motivar os seus intereses.

 
 

NON SE DEBE OBRIGAR A LER

A lectura non se pode impor como
unha obriga nin pode empregarse

como unha ameaza de castigo.
Gianni Rodari sinalaba "Nunca se

pode ordear ler un libro. O mellor é
suxerir, mostrar, indicar aqueles

libros que nos parecen os mellores
para que os nosos fillos e fillas se

divirtan e aprendan"



Dar exemplo, que nos
vexan ler.

Se os nenos e nenas ven que as súas
familias len; que é unha costume,

aprenderán a valorar máis a lectura.
Establecer momentos de lectura en
familia será un bo hábito para crear

vinculos relacionais positivos e directos.

LER E FORMATIVO.... E DIVERTIDO

Diferentes estudos demostraron
que o hábito de lectura garda

estreita relación co éxito escolar.
A lectura é unha permanente

fonte de coñecementos e a
ferramenta básica para alcanzar

unha axeitada competencia
lingüística. Lendo espértase a

imaxinación e poténciase a
creatividade.

 



Ler xornais, revistas e comics

A lectura non ten porque 
estar asociada a un libro.

Animar aos nosos fillos e fillas
revistas, xornais, comics, folletos...

que sexan do seu interese; xa que, ao
empregar diferentes fontes  textuais
os nenos e nenas poderán acceder a 

información variada.
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